
5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tabungan nasional merupakan variabel dalam menggerakkan 

perekonomian suatu bangsa. Tabungan dapat dimanfaatkan baik oleh swasta 

maupun pemerintah dalam menambah investasi usahanya. Oleh karena itu fungsi 

tabungan di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, usia harapan hidup 

dan PDB. Berdasarkan hasil kajian diatas, maka fungsi tabungan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Suku bunga tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan 

nasional, Nilai koefesien regresi sebesar 2.0765 adalah peningkatan 1% suku 

bunga tabungan akan meningkatkan tabungan nasional sebesar Rp 2,077 

milyar. Sedangkan elastisitas suku bunga terhadap tabungan nasional adalah 

2,08 yang berarti setiap kenaikan 1% suku bunga tabungan akan 

meningkatkan jumlah tabungan nasional sebesar 2,08 % atau bersifat elastis. 

dimana kebijakan pemerintah menaikkan suku bunga akan meningkatkan 

tabungan nasionaL 

Bertambahnya usia harapan hidup di Indonesia akan meningkatkan tabungan 

nasional. Nilai koefesien regresi sebesar 16,336 yang berarti setiap 

peningkatan Usia harapan hidup akan meningkatkan tabungan nasionaL 

Peningkatan Usia harapan hidup sebesar 1 tahun maka akan meningkatkan 

tabungan nasional sebesar Rp 16,336 milyar. Sedangkan elastisitas Usia 
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harapan hidup terhadap tabungan nasional sebesar 16,34 atau bersifat elastis 

artinya kenaikan 1% Usia Harapan Hid up, maka akan meningkatkan 

Tabungan Nasionall6,34%. 

c. Sedangkan Produk domestik bruto (PDB) yang seharusnya poritif tetapi basil 

regresi menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan koefesien regresi sebesar -0,1 26 terhadap peningkatan tabungan 

nasional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 

yang lebih besar dari penerimaan negara menyebabkan defisit anggaran. 

Defisit anggaran akan meningkatkan pinjaman dari luar negeri dan karena itu 

akan mengurangi pendapatan nasional yang akan datang. Dan defisit anggaran 

juga akan mengurangi tabungan nasional dan selanjutnya penurunan investasi 

domestik. 
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5.2 Saran-Saran 
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a. Tabungan Nasional sebagai variabel penggerak: perokonomian suatu 

bangsa. Masyarak:at diharapkan menyadari perlunya pola hidup hemat, 

agar tabungan masyarak:at semak:in meningkat. Sehingga terwujud 

negara yang mandiri dalam melak:sanak:an pembangunan nasional, yang 

berasal dari dana tabungan nasional. Dengan meningkatnya tabungan 

nasional mak:a pihak: pemerintah maupun swasta sudah dapat 

merencanak:an investasi dalam perekonomian. 

b. Pemerintah diharapkan Jebih memperhatikan masalah kesehatan 

masyarak:at, dengan menyediak:an fasilitas kesehatan yang baik dan 

terjangkau bagi masyarak:at dan meningkatkan kualitas SDM tenaga 

kesehatan. Dengan bertambahnya usia harapan hidup mak:a masyarak:at 

akan meningkatkan tabungannya pada usia produktif. Hal ini secara 

langsung akan menambah Tabungan Nasional di Indonesia. 


